
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind aprobarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav █████████, 

minor,domiciliat în comuna Bărcăneşti, sat █████████, judeţul Prahova 

 

             

          Văzând : 

-Acordul nr.3079 din 08.09.2020  prin care DGASPC Prahova este de acord cu cererea d-nei 

█████████, în calitate de reprezentant , care şi-a exprimat opţiunea pentru indemnizaţie lunară în 

cazul persoanei cu handicap █████████, minor , domiciliat în comuna Bărcăneşti, sat 

█████████,  judeţul Prahova, posesor al Certificatului de încadrare a copilului cu dizabilităţi în 

grad handicap  nr.1495/25.08.2020 emis de C.P.C. Prahova  ; 

-Referatul Compartimentului Resurse umane nr. /09.09.2020 privind aprobarea plății indemnizației 

lunare pentru persoana cu handicap grav  █████████, minor,domiciliat în comuna Bărcăneşti, sat 

Bărcănești nr.381, judeţul Prahova; 

            Având în vedere  prevederile:  

-Art.42(4) şi art.43,alin.1-3 din  Legea nr.448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Art.30 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a prevederilor  

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,cu modificările 

şi completările ulterioare; 

            În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite următoarea dispoziţie . 

 

           Art.1. Aprobă plata indemnizaţiei lunare cuvenită minorului █████████, - persoană cu 

handicap grav (necesită  îngrijire specială şi supraveghere permanentă din partea unei alte persoane), 

domiciliat în comuna Bărcăneşti, sat Bărcănești nr.381 , judeţul Prahova,  CNP █████████, 

reprezentantului său legal, d-na █████████, domiciliată în comuna Bărcăneşti, sat █████████,  

judeţul Prahova, CNP █████████,  în cuantum de 1.348 lei lunar (echivalentă cu salariul net al 

asistentului personal gradația 0 ), începând cu 01.10.2020 până la data de 31.08.2022 .  

           Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 - Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

            Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu 

atribuţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor 

interesate prin grija secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

                                                                          

V I C E P R I M A R cu ATRIBUŢII PRIMAR, 
Valeriu Lupu 

                                                                                                Contrasemneaza :     

                                                                                                                   Secretar general al comunei,                                                                                                                                  

                                                                                                                          Nicoleta Savu 

Bărcăneşti, 09.09.2020 
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